
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvisel6-testülete 
2013. január 17-én (csütörtökön) megtatton 

rendkívüli üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: 15.20 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 

~;: ' 

f 
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Radványi Gábor, dr. Pap Sándor alpolgármesterek '·- ........ --·· · 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné Molnár 
Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, Szabóné 
Gerzson Sarolta, Tokody Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 
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Távolmaradását előre jelezte 
Weeber Tibor alpolgármester 
Élő Norbert 

Távolmaradás oka 
hivatalos elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozat képes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Főépítészi Csoport 
Belső Ellenőrzés 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Meghívottak: 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csemák Margit 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Mozsár Ágnes 
Vámos Imre 
Szabó László 

Rappi Gabriella 
Deézsi Tibor 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és a rendkívüli ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 16 fő megjelent. 
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Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányi né 
Csősz Anna segíti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban jelzettek szerint az 
előterjesztések az SZMSZ 32. § (5) bekezdésében foglaltak alapján különös 
eljárásrendben kerültek beterjesztésre. 

Elnök: Kéri, hogy mindenki jelentkezzen be a szavazógépbe. Elnézést kér a késésért, de 
államtitkári látogatás történt. Szabó Erika államtitkár megtekintette az újonnan kialakított 
Kerületi Hivatal épületét, az ott folyó munkát. Megköszönte a kerület segítségét. 
Röviden indokolja, hogy miért volt szükséges rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni. 
Legfőbb indok, hogy decemberben pályázatot írtak ki, ha ezen elindulnak több százmilliós 
forintos támogatást kaphatnak energetikai beruházáshoz, intézmény felújításhoz. A pályázat 
beadási határideje, tudomástik szerint január 21-e. Emellett másik négy napirendi pont is 
felmerült. Az egyiknek szomorú oka van, önkormányzati saját halottá nyilvánítás, a másik 
pedig a Fővárosi Önkormányzatot és a Kerületi Önkormányzatot osztottan megillető 
bevételek - forrásmegosztási rendelet - véleményezése. Miután hozzászólásra nincs 
jelentkezés, kéri, szavazzanak a tárgyalandó napirendi pontok elfogadására. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

l. A KEOP-2012-5.5.0/B számú, "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva" című pályázaton a Bem József Általános Iskolával (1101 
Budapest, Hungária krt. 5-7.), valamint a Keresztury Dezső Általános Iskolával (1106 
Budapest, Keresztúri út 7-9.) .) történő részvétel (27. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása (7. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 42/2012. (XII. 17 .) önkormányzati 
rendelet módosítása (28. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2013. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése (29. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft.-vel kötött, a Sportligetben Aquapark építésére 
bérbeadott ingatlan bérleti szerződésétől való elállás (26. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
A KEOP-2012-5.5.0/B számú, "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva" című pályázaton a Bem József Általános Iskolával (1101 
Budapest, Hungária krt. 5-7.), valamint a Keresztury Dezső Általános Iskolával (1106 

Budapest, Keresztúri út 7-9.).) történő részvétel 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Somlyódy Csaba: Januárban változás történt az általános iskolák területén, belépett a 
Klebelsberg Intézet. Most az iskolaépületek sorsáról van szó. Kéri, Polgármester urat, hogy a 
Képviselő-testületet tájékoztassa. 

Elnök: 2013. január l-jétől valóban más rendszerben működnek az oktatási, köznevelési 
intézmények, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartóként jelenik meg a 
rendszerben, az Önkormányzat pedig működtetőként. Továbbra is az önkormányzat működteti 
az ingatlanokat, illetve a működtetéssel kapcsolatban a személyi feltételeket is biztosítják, 
takarítókat, konyhai dolgozókat, portásokat, amely a működtetés körébe tartozik. A tulajdon 
természetesen az önkormányzaté, nem is pályázhatnának másként. A Keresztury Dezső 
Általános Iskolával kapcsolatban éppen a legutóbb képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, 
hogy 17 millió forintért kivásárolnák a Fővárosi Önkormányzat tulajdonrészét ebből az 
ingatlanból, remélik sikerülni fog - tárgyalni fogja január hónapban a Fővárosi Közgyűlés -
és akkor l 00%-ban tulajdonosai lesznek az iskolának, illetve az alatta lévő udvarrésznek is. 
Mint ahogy tulajdonosai minden más oktatási, eddig a közoktatás rendszerébe tartozó 
intézményüknek is. Elemi érdekül egyébként, hogy ezeket az épületeket felújítsák, hiszen a 
működtetés költsége továbbra is az önkormányzatot terheli. A Keresztury Dezső Általános 
Iskola épülete az egyik legrosszabb a városban, a nyílászárók nem nyithatók, be vannak 
szögelve, mert egyébként balesetveszélyt jelentenek. Az épület egy részét korábban a Qualitas 
Gimnázium bérelte, hosszú ideje pereskednek, hogy újra a tulajdonukba tudjanak kerülni. Itt 
nem került sor a "Szemünk Fénye Programra" a világítás korszerűsítésére sem. Az egyik 
legdrágábban működtethető intézményük. A Bem József Általános Iskolára azt is 
mondhatnák, hogy modem épület, mert 1983-ban épült, csak az a baj, hogy az elsőgenerációs 
műanyag nyílászárókat szerelték be, annak minden gyermekbetegségével, gyakorlatilag nincs 
az ablakokban tömítés, szigetelés, a panelépület pedig hatalmas hézagokkal engedi a hőt 
kifelé. Elemi érdekük, hogy a beruházások végén nap, mint nap megtakarításokra tehessenek 
szert a működtetés, üzemeltetés során. 

Tokody Marcell Gergely: Meg kell jegyezni, hogy működtetőként vannak jelen a 
rendszerben és ennek a központi kormányzati átalakításnak, melynek nyomán átkerült az 
iskolák fenntartása, azt célozta volna, hogy ezek a különbségek az iskolák között szűnjenek 
meg. Így mivel működtetőként jelen vannak a rendszerben ugyanúgy meg lesz a különbség 
egy szerencsétlen sorsú ·kelet-magyarországi település iskolái és a fővárosi iskola között. A 
pályázatot jónak tartja a 85%-os támogatási intenzitássaL Javasolja, hogy az l. javaslat d) 
pontjában az önkormányzati saját erő számszerű összege 88 millió forint legyen. 
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Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy a Főváros esetében valóban úgy van, hogy az 
önkormányzatok a működtetők, az állam a fenntartó, de azoknál a kistelepüléseknél a 
működtető is az állam, sőt nagyobb településeknél is működtető az állam. Ha nem tudja 
működtetni az adott önkormányzat azt az iskolák, akkor valóban azért, hogy az esélyek kicsit 
kiegyenlítődjenek, az állam megjelenik működtetőként is. Azok az iskolák kerültek 
önkormányzati működtetésbe, ahol az önkormányzat teherviselő képessége elbírja mindezt. 
Azt gondolja, hogy az ország jelentős számú településén fellélegeztek az önkormányzatok, 
hiszen olyan "édes" terhet vett át az állam, amit az önkormányzat nem tudott már viselni. A 
90-es évek finanszírozását még 80%-ban vitte az állam, ez a 2002-2008-as időszakban 40% 
alá csökkent. Az állami normatíváknál több mint 50%-os csökkenés következett be. 

Révész Máriusz: A két iskola felújítása a legindokoltabb az iskoláik közül, nagyon helyes, 
hogy ezen a pályázaton elindultak. A 3000 fő alatti településeknél automatikusan az államhoz 
került a működtetés is, az afölötti részeknél megvizsgálták a település teherbíró képességét és 
nagyon sok olyan önkormányzat, amely középváros volt, úgy döntött, hogy a működtetést is 
át szeretné adni országos hatáskörbe. Véleménye szerint a kiegyenlítés várható a rendszerben. 
Egy iskolánál a költségek igen jelentős részét körülbelül 80%-át a bér- és bérjellegű kiadások 
tették ki, és ezt minden esetben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ finanszírozza. 

Elnök: Nincs hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, hogy a javított határozati 
javasiatra szavazzanak 

Elnök: A Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

1/2013. (1.17.) KÖKT határozat 
a KEOP-2012-5.5.0/B számú, "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva" című pályázaton a Bem József Általános Iskolával (1101 
Budapest, Hungária krt. 5-7.), valamint a Keresztury Dezső Általános Iskolával (1106 
Budapest, Keresztúri út 7-9.).) történő részvételről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által KEOP-2012-5.5.0/B azonosító számon, 
"Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" címen 
kiírt pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 

a) A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe(i): 
aa) Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7., hrsz.: 
38900/10), 
ab) Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., 
hrsz.: 39210/10 ésa39210/182). 

b) A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 588 OOO OOO Ft. 
c) A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 

költsége: bruttó 588 OOO OOO Ft. 
d) Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 88 OOO OOO Ft. 
e) A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 500 OOO OOO Ft. 
t) A Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a KEOP forrásból 

nyújtott támogatáshoz az önkormányzati saját forrás összegét az adott évi 
költségvetésében elkülöníti. 
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2. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal megbízási 
szerződést köt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a KEOP-2012-5.5.0/B azonosító számú 
"Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című 
pályázat részeként kötelezően beadandó műszaki dokumentumok elkészítésére, a pályázatha 
bevonandó intézmények (Bem József Általános Iskola, 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7., és 
a Keresztury Dezső Általános Iskola, ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9.) szerepeltetésével. A 
pályázathoz kötelezően beadandó műszaki dokumentumok az Energetikai tanulmány és 
mellékletei (beleértve a költséghaszon elemzést/CBA, illetve az alkalmazott műszaki 

megoldásokat, tervezett rétegrendeket, amelyek egyben a későbbi kiviteli tervek alap 
adatszolgáltatását képezik). 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott feladat teljesítéséhez a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében 10 096 500 Ft összeget 
biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére, amely összeget a nyertes pályázat esetén 
költségként számolhat el. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

2013. január 21. (illetve a KEOP-2012-5.5.0/B hivatalos beadási 
határidői szerint) 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

2. napirendi pont: 
Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Földvári Marianna anyakönyvvezetőként dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, 
nagyon szomorú, hogy ilyen fiatalon elveszítették Másik kolléganő is elhunyt az év első 
napjaiban, Ö még a harmincas évei derekán járt, de a Kormányhivatal alkalmazottja volt már 
abban az időben. 

Révész Máriusz: Javasolja, ha az önkormányzati rendelet alapján bármilyen lehetőség van, 
akkor Virágh Anitát is nyilvánítsák az önkormányzat saját halottjává. Mindannyian tudják, 
hogy mosolygós, kedves, lelkes munkatársa volt a Polgármesteri Hivatalnak, akire mindenki 
csak jót tudott mondani. 

Elnök: Jegyző úrnál kezdeményezte, hogy módosítsák az önkormányzati rendeletet, hiszen 
elég tág határokat szabtak arra, hogy valaki automatikusan saját halottja legyen az 
Önkormányzatnak. Ha valaki csak fél évig külső bizottsági tagként dolgozott valamikor a 
Kőbányai Önkormányzatnál, akkor automatikusan megkapja ezt a lehetőséget. Ezt újra 
médegeini kell. 
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Dr. Szabó Krisztián: A rendelet szabályai szerint különböző kategóriák léteznek a saját 
halott státusz megállapítására. Van egy kör, akik automatikusan az önkormányzat saját 
halottjai lesznek, és van egy kör, akikre javaslatot kell tenni. Földvári Mariannára, mint 
köztisztviselőre tehette meg a nevében Aljegyző úr, hogy kezdeményezze a saját halottá 
nyilvánítást. Más esetben úgy szól az önkormányzati rendelet, ha a Képviselő-testület úgy 
ítéli, hogy az elhunyt Kőbánya érdekében kiemeit tevékenységet végzett, akkor lehetőség van 
a saját halottá nyilvánításra, ezt a Képviselő-testület minősített többséggel megteheti. 

Elnök: Nyilvános ülésen vannak és bizonyos kérdésekről kegyeleti okok miatt nem jó 
beszélni. Tudja, hogy hogyan fogják szombaton búcsúztatni Anitát és mi fog történni később, 
amiről nem szívesen beszélne nyilvános ülésen, mert azt gondolja, hogy a család belső ügye. 
Nem biztos, hogy jelen esetben a saját halottá nyilvánítás jelenti a megoldást. Vannak 
eszközök, amivel már segítettek. Javasolja, hogy függesszék fel a napirendi pont tárgyalását, 
és döntsenek majd arról, hogy zárt ülés keretében kívánják-e folytatni. Kéri, szavazzanak a 
javaslatra. 

Elnök: Az SZMSZ 22. §(l) bekezdés 10. pontja alapján kezdeményezi a 2. napirendi pont 
tárgyalásánakfelfüggesztését. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal felfüggeszti az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása tárgyú 2. napirendi 
pont tárgyalását. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 42/2012. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Hozzászólásra nincs jelentkezés, 
kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatra. 

Rendeletalkotás 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (12 igen 
szavazattal, 4 tartózkodással) az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának 
átmeneti szabályozásáról szóló 42/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 
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4. napirendi pont: 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. Hozzászólásra nmcs 
jelentkezés, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

2/2013. (1. 17.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
(12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. 
évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros 
Főpolgármesterét írásban tájékoztassa. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2013. január 25. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

al polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

5. napirendi pont: 
A B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft.-vel kötött, a Sportligetben Aquapark építésére 

bérbeadott ingatlan bérleti szerződésétől való elállás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a terület bérbevevőjének 
képviselői, már az előterjesztés aláírása után jártak nála és bemutattak olyan 
dokumentumokat, amellyel azt kívánták igazolni, hogy a szerződésben foglalt feltételeknek 
eleget tettek, ezzel együtt a terület bérlőjének a nevére szóló jogerős építési engedéllyel saját 
bevallásuk szerint sem rendelkeznek. A négy együttesen teljesítendő feltételből az egyik 
semmiképpen sem teljesül, a többi dokumentumot dr. Jurasits Zsolt ügyvéd úr vizsgálja, de 
ezzellegalább az egyik feltétel nem teljesült. 
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Elnök: Ahogy az előterjesztésből is látszik, hogy novemberben felhívta az érintett felek 
figyeimét arra, hogy december 31-éig bizonyos dokumentumokat be kell mutatni a szerződés 
értelmében, ez december 31-éig nem történt. 

Somlyódy Csaba: Az előterjesztő azt erősíti meg, hogy az utólag bemutatott dokumentumok 
alapján a terület bérlője nem tud kártérítési igénnyel fellépni? 

Elnök: Az előterjesztéshez mellékelték azt a levelet, amelyet november 22-én írtak, és a 
szerződés tartalmazza, hogy december 31-e jogvesztő határidő. December 31-éig a 
Polgármesteri Hivatal semmit nem kapott a figyelemfelhívó levél ellenére. 

Dr. Szabó Krisztián: A négy együttes feltétel közül a szerződés 24. pont b), c), d) 
alpontjában foglaltakra utaló gazdálkodási típusú dokumentumokat hoztak magukkal a 
szerződő felek, viszont az a) pontban meghatározott a beruházás első fázisával kapcsolatos 
jogerős építési engedély nincs, ez azt jelenti, hogy a feltételek nem teljesültek. A szerződés 
26. pontja azt mondja, ha az együttes feltételek nem teljesültek, akkor jogosult az 
önkormányzat elállni a szerződéstől. Jelen tudásuk szerint nincs kétségük afelől, hogy az 
elállásuk jogszerű. 

Elnök: Hozzászólásra nincs jelentkezés. Kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

3/2013. (1. 17.) KÖKT határozat 
a B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft.-vel kötött, a Sportligetben Aquapark építésére 
bérbeadott ingatlan bérleti szerződésétől való elállásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft. között 2011. 
november 12-én a Budapest X., Sportligetben található, 42444/34 hrsz.-ú ingatlan Aquapark 
építése általi hasznosítása tárgyában kötött bérleti szerződéstől a szerződés 26. pontja alapján 
eláll. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az elállási nyilatkozat aláírására és a bérlő 
részére történő eljuttatására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

felelős 

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés l O. pontja alapján bejelenti, hogy a felfüggesztett 2. 
napirendi pont tárgyalását ismételten megnyitja, egyúttal kezdeményezi a zárt ülés tartását. 
Kéri, szavazzanak a j avas latra. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal a Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a 2. napirendi pont tárgyalására zárt 
ülést rendel el. 

2. napirendi pont: 
Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 2. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2013.január 24-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 16.00 óra. 

K.m.f. 



A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

../ Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2013. január 17-én megtartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 
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l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll./ Radványi Gábor alpolgármester 
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14./ Somlyódy Csaba 

15./ Tokody Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 
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18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Dobrai Zsuzsanna ··················································· 

Dr. Éder Gábor ···················································· 

Dr. Egervári Éva 
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Rappi Gabriella ··················································· 

Horváthné dr. Tóth Enikő ··················································· 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Kárpáti Beatrix ··················································· 

Korányiné Csősz Anna ..... /~\'.) .. ~ .... · .................. . 
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Dr. Korpai Anita ··················································· 

Dr. Mózer Éva oU~ ··················································· 

Mozsár Ágnes ··················································· 

Pándiné Csernák Margit 
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Vámos Imre 
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Deézsi Tibor 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Györffy László 

Hancz Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Dr. Jurasits Zsolt 

Kovács Györgyi 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

Szabó László 

dr. Szebechlebszky Erika 

Könyvvizsgáló 

dr. Printz János 

dr. Lukács János 
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Zárt ülésen tárgyalt 2. napirendi ponthoz tartozó döntés, mely az SZMSZ 20. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés jegyzőkönyvének részét képezi 

4/2013. (1. 17.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Földváry 
Mariannát, a Polgármesteri Hivatal volt köztisztviselőjét az Önkormányzat saját halottjává 
nyilvánítja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Virágh Anitát, a 
Polgármesteri Hivatal volt köztisztviselőjét az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoportjának vezetője 


